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ANALIZA - Sumarnik 

 

Q1 V kateri vasi v Baški grapi prebivate? 

 Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

 klavze 2 1% 2% 2% 

 trtnik 2 1% 2% 3% 

 obloke 4 3% 3% 7% 

 kneža 8 5% 7% 13% 

 hudajužna - sem 

prebilav 

1 1% 1% 14% 

 trtnik (kot vikend) 1 1% 1% 15% 

 kuk 3 2% 2% 17% 

 kal 1 1% 1% 18% 

 znojile 2 1% 2% 20% 

 podmelec 1 1% 1% 20% 

 podbrdo (začasno) 1 1% 1% 21% 

 trtnik (zaenkrat 

občasno - čez 

vikende) 

1 1% 1% 22% 

 rut 1 1% 1% 23% 

 stržišče 5 3% 4% 27% 

 hudajužna 8 5% 7% 33% 

 podporezen 1 1% 1% 34% 

 koritnica 18 11% 15% 49% 

 izven baške grape - 

sicer koritnica 

1 1% 1% 50% 

 klavže 1 1% 1% 50% 

 podbrdo 36 23% 29% 80% 

 petrovo brdo 3 2% 2% 82% 

 grahovo 3 2% 2% 85% 

 grahovo ob bači 9 6% 7% 92% 

 podvrdo 1 1% 1% 93% 

 grant 3 2% 2% 95% 

 temljine 3 2% 2% 98% 

 nisem prebivalka 

baške grape. 

1 1% 1% 98% 

 bača pri modreju 1 1% 1% 99% 

 logaršče 1 1% 1% 100% 

Veljavni Skupaj 123 78% 100%  

 

Q2 Kako ste zadovoljni z življenjem in kakovostjo bivanja v vasi, kjer živite? (Prosimo, da ocenite s šolskimi ocenami 

od 1 do 5, kjer je 1 nezadovoljen in 5 zelo zadovoljen.) 

 Podvpraša

nja 

Odgovori Veljavni Št. enot Povprečje Std. 

odklon 

  1 2 3 4 5 Skupaj     

Q2a  3 (2%) 9 (6%) 48 (32%) 62 (42%) 27 (18%) 149 

(100%) 

149 157 3,7 0,9 

 

Q3 Kako ste zadovoljni z življenjem in kakovostjo bivanja v Baški grapi? (Prosimo, da ocenite s šolskimi ocenami od 1 

do 5, kjer je 1 nezadovoljen in 5 zelo zadovoljen.) 
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 Podvpraša

nja 

Odgovori Veljavni Št. enot Povprečje Std. 

odklon 

  1 2 3 4 5 Skupaj     

Q3a  3 (2%) 20 (13%) 66 (44%) 51 (34%) 9 (6%) 149 

(100%) 

149 157 3,3 0,8 

 

Q4 Kaj vam je najbolj všeč v Baški grapi, česa ne bi spremenili? (Prosimo naštejte 3 

najpomembnejše lastnosti, stvari, značilnosti.) 

 Podvprašanja Navedbe 

   

Q4a 1 Mir, Narava, Tematska pot, Narava, -, 

Mir, Povezanost ljudi, narava, Železnica, 

Mir, življenje v naravi, Neokrnjena 

narava, Skromnost, Mir, Narava, Nic, 

Čista narava, Visok občutek varnosti., 

Narava, Samota, Rodica, Neokrnjena 

narava, Železnica, Surova, neokrnjena 

narava, Mir, Mirno okolje, Mir, naravo, 

Narava, mirno okolje 

Q4b 2 Narava, -1, Mir, Številne možnosti za 

pohodništvo, kolesarjenje in rekreacijo, 

-1, Relativna dostopnost do LJ , NG in 

KR, Urejene pohodne poti, ljudje, Čist 

zrak, Narava, čisto okolje, Pohodne poti, 

Mir, Veliko narave, Mir, Ne vem, Mir, 

Odlično delovanje društev, še posebej 

gasilskih., Čist zrak, Prijazni ljudje, Divje 

živali, Preprosti ljudje, Društva vsa katere 

so., Odnosi med oz. z domačini, 

Neokrnjena narava, Železnica, 

Neokrnjena narava, -1, -1, skriti mirni 

kotički 

Q4c 3 Od jeseni do pomladi malo turistov, -1, 

-1, -1, -1, Svez in cist zrak, -1, -1, Narava, 

Voda, nismo predaleč od Tolmina, -1, 

Prijatelji, Dobra družba, Tišina, Nic, 

Hribi, Neokrnjena narava., Mir, Malo 

turizma, Kopanje na rekah, -1, Bazena, 

Odlično izhodišče za izlete, tudi širše za 

z. Slovenijo, Lepote narave, Čista narava, 

Voda, -1, -1, čista voda in veliko izvirov 

 

Q5 Kaj vas najbolj moti v Baški grapi, kaj je potrebno spremeniti? (Prosimo naštejte 3 

najpomembnejše težave, skrbi, stvari...) 

 Podvprašanja Navedbe 

   

Q5a 1 Poleti je preveč turistov, avtomobilov, 

Cestna infrastruktura, Cestna 

infrastruktura, Popravilo ceste, Cesta, 

Urnik trgovine za zaposlene krajane in 

turiste, Boljši javni prevoz, cesta, 

Avtobusne povezave, Internetna 

dostopnost, slaba infrastruktura, Cesta v 

vas, Cesta, Preveliki tovornjaki uničujejo 

cesto (predvsem les - prevelika teža za 
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infrastrukturo), Smeti ob cesti, Odrocnost, 

Ceste, Staranje prebivalstva in odhajanje 

mladih v mesta., Cesta, Slabe ceste, Ni 

trgovin, Infrastrukturo (VODOVOD, 

CESTE..), Cestna povezava, Slaba skrb 

za nekatere (nenaseljene) nepremičnine. 

Nekatere nevarno in nepovratno 

propadajo., Cestne povezav, Slaba cesta, 

Ceste, urnik trgovine v Podbrdu čez 

poletje+, Mišljenje ljudi, slaba regionalna 

cesta - manjka vsaj preplastitev 

Q5b 2 Ni trgovin (v Mercatorju se dobi zelo 

malo), Odseljevanje, -1, Ni delovnih 

mest, staranje prebivalstva, Cesta, Ni 

gostinske ponudbe, Označena izhodišča 

za v hribe, kakšna boljša avtobusna 

povezava, Ceste, Izboljšanje cestnih 

povezav, omejen dostop do interneta, 

Čiščenje glavne in stranskih cest, 

kamenje, skale; urejanje pohodniških 

poti, -1, Poleti je po Grapi preveč 

turistov, ki ovirajo promet 8nevešči z 

avtodomi...), Lokalni alkoholiki na cesti v 

prometu, Dogajanje, Povezave vlakov, V 

povprečju pol metra preozka glavna cesta, 

ki ne omogoča povsod normalnega 

srečevanja dveh osebnih vozil., Slabe 

povezave, Slabo telekomunikacijsko 

omrezje, Ni restavracij, -1, Ureditev 

infrastrukture, Slabša cesta/e, padanje 

kamnov na cesto, promet poleti 

(avtodomi..), Neurejena zanemarjena 

narava, Slaba avtobusna povezava, 

Optika, premalo gostinske ponudbe 

-nudenje hrane, Želja po spremebah in 

napredku, pomanjkanje javnega prevoza 

vikendi in prazniki 

Q5c 3 Ni služb, Službe, -1, Združeno delovanje 

turističnih in drugih društev celotne 

Baške grape . Baška grapa je območje od 

Bače pri Modreju do Petrovega brda., 

Cesta, Cesta po Baski grapi- razsiritev in 

ureditev, -1, -1, Gostinska ponudba, Več 

sodelovanja med krajevnimi skupnostmi, 

javni prevoz, -1, -1, Smeti, smeti, ki jih na 

ekoloških otokih puščajo predvsem turisti 

(jih ne dajo v kontejnerje, dajo jih zraven, 

posledično jih komunala ne pobere. Za 

turisti smeti pospravljamo domačini, sicer 

ostajajo na otokih...), —-, Moznosti, 

Avtobus, Zakoreninjena miselnost pri 

veliki večini prebivalcev, da se tu nič ne 

da in nič ne izplača., Odseljevanje, 

Oddaljenost služb, Kamperji in tovornjaki 

z lesom, -1, Delovna mesta, Ni 

ozaveščanja lokalnih prebivalcev o skrbi 

za naravno okolje, opuščanje kmetijstva., 
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Gostinska in trgovska oskrba, Opuščanje 

dejanosti; gostilne,trgovine..., Železnica, 

dostopnost-zelo slabe ceste posebno 

povezava z Bohinjsko bistrico, -1, sečnja 

- goloseki gozdov, preveliki posegi v 

naravo - gozdne ceste in vlake 

 

Q6 Bi želeli dodati komentar? 

 Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

 z spodbujanju 

občine,krajevnih 

skupnosti in maldine 

,bi se ta 

problematika lahko 

hitro rešila 

1 1% 3% 3% 

 če želimo, da baška 

grapa ostane 

poseljena, ne 

zaraščena, moramo 

prebivalcem 

ponuditi \ 

"ugodnosti\ ", ki so 

prebivalcem večjih 

urbanih naselij 

samoumevne. 

1 1% 3% 5% 

 zadrzati mlade 

družine v grapi 

1 1% 3% 8% 

 - preštevilčna 

jelenjad uničuje rušo 

občutljivih strmih 

suhih travnikov, ruša 

propada tudi zaradi 

prepasenosti, 

razmnožujejo se 

invazivke (enoletna 

suholetnica), 

pospešena je erozija. 

- zaradi jelenjadi je 

baška grapa postala 

dežela ograj in mrež 

\ "pestrega\ " videza. 

- v porečju bače se 

je zelo razmnožila 

invazivka žlezava 

nedotika - odpadki 

se ... 

1 1% 3% 10% 

 srečno pri 

kandidaturi! 

1 1% 3% 13% 

 gre za tržno zelo 

omejeno območje. 

država bi morala v 

cilju ohraniti in 

razviti to področje, 

na tem območju 

zagotavljati 

programe, ki jih 

1 1% 3% 15% 
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financira( blagovne 

rezerve, šolstvo, 

sociala)in tako 

odpirati nova 

kvalitetna delovna 

mesta. 

 ne 5 3% 13% 28% 

 popraviti cesto (ne 

razširjati), 

železniške postaje 

urediti po evropskih 

standardih, na 

grahovo postaviti 

nazaj spomenik, ki 

nam je bil ukraden 

1 1% 3% 30% 

 pri promociji in 

turističnem obisku je 

treba biti pazljiv na 

to, koliko 

posamezno okolje 

lahko prenese, da ni 

obremenilno za 

prebivalce in okolje. 

1 1% 3% 33% 

 na bači je treba 

urediti še nekaj 

kopališč. 

1 1% 3% 35% 

 ce se ne bo nic 

spremenilo, bo odšlo 

ven še teh nekaj 

mladih ljudi ki se 

vstrajajajo tu,potem 

adijo turizem 

1 1% 3% 38% 

 preveč let se nič ne 

naredi oziroma 

skoraj nič. 

1 1% 3% 40% 

 vse je zarašceno,na 

zavodu so pa ljudje 

ki jih placuje drzava 

za nedelo,po baski 

grapi lahko turist 

vidi razpadajoce in 

zarascene 

hise,senekaj srednje 

generacije vztraja v 

grapi,na tsk nacin ni 

sans za turizem 

1 1% 3% 43% 

 v tem trenutku ne. 1 1% 3% 45% 

 + 1 1% 3% 48% 

 - 1 1% 3% 50% 

 . 1 1% 3% 53% 

 povečati bi bilo 

treba kazni za črno 

kampiranje in urediti 

redarski nadzor (vsaj 

v najbolj turističnih 

mesecih bi morali 

biti dnevni obhodi 

1 1% 3% 55% 
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redarjev), ker veliko 

turistov kampira kar 

ob cestah in \ 

"svinjajo\ " naravo, 

namesto da bi se 

zapeljali v urejen 

kamp. 

 zelo nujno je urediti 

bolj varno cestno 

infrastrukturo. 

1 1% 3% 58% 

 da lovci ne bi plenili 

živali ob vseh 

nemogočih časi, v 

trdem mraku, ko jim 

pripada mir in 

paša...ter na splošno 

njihov odnos do 

narave. 

1 1% 3% 60% 

 imamo nekaj 

posameznikov, ki se 

nadpovprečno 

trudijo izboljšat 

življenje v baški 

grapi in veliko 

večino ljudi, ki samo 

kritizirajo. 

1 1% 3% 63% 

 masovnega turizma 

grapa res ne 

prenese.... sploh 

masovnega turizma 

asketskih turistov, ki 

v grapi ne puščajo 

denarja temveč le 

smeti. 

1 1% 3% 65% 

 nevzdrževana pot iz 

plumfa.oz. premalo 

poudarka na poti 

naših dedov.so v 

izginjanju. premalo 

oglaševana 

driselpoharska 

grapa. 

1 1% 3% 68% 

 v času turistične 

sezone naj bo 

trgovina odprta do 

19. ure. 

1 1% 3% 70% 

 v celi grapi ni ene 

pametne restavracije 

1 1% 3% 73% 

 vem, da je to zaradi 

ozke doline skoraj 

nemogoče, a zares 

lepo bi bilo, če bi 

dolino povezalo s 

kolesarsko stezo 

(železniki - podbrdo 

- most na soči). 

zmotijo me smeti 

1 1% 3% 75% 
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(gradbeni odpadki, 

polivinil,...), ki jih 

občasno vidim v 

bači. mislim, da bi 

morali biti domačini 

vzor za skrb z 

odpadki. 

 lahko bi zraven ceste 

potekala kolesarska 

steza 

1 1% 3% 78% 

 vec vlakov cez dan 1 1% 3% 80% 

 sicer podpiram idejo 

gorniške vasi, 

mislim pa, da bolj 

kot turizem, bi 

baško grapo rešilo 

gospodarstvo. 

1 1% 3% 83% 

 ne živim v vasi . 

sem lastnik 

namestitvenega 

objekta. 

1 1% 3% 85% 

Veljavni Skupaj 40 25% 100%  

 

Q8 Dejavniki ravnotežja med naravo, bivanjem in turizmom Kako osebno ocenjujete pomen naštetih dejavnikov za 

ohranjanje narave, poseljenosti in izkoriščanje  turističnih in drugih gospodarskih priložnosti v Baški grapi? 

 Podvpraša

nja 

Odgovori Veljavni Št. enot Povprečje Std. 

odklon 

  Ni 

pomembn

o 

Manj 

pomembn

o 

Pomembn

o 

Zelo 

pomembn

o 

Ne vem Skupaj     

Q8a Mir 0 (0%) 2 (1%) 34 (24%) 105 

(73%) 

2 (1%) 143 

(100%) 

143 157 3,7 0,5 

Q8b Obisk in 

dogajanje 

2 (1%) 15 (11%) 81 (57%) 43 (30%) 1 (1%) 142 

(100%) 

142 157 3,2 0,7 

Q8c Čista 

reke, 

potoki, 

grape 

(narava) 

0 (0%) 0 (0%) 10 (7%) 132 

(92%) 

1 (1%) 143 

(100%) 

143 157 3,9 0,3 

Q8d Poseljeno

st 

območja, 

obdržanje 

in 

pritegnite

v mladih 

(naseljene 

hiše) 

0 (0%) 1 (1%) 28 (20%) 113 

(80%) 

0 (0%) 142 

(100%) 

142 157 3,8 0,4 

Q8e Izkoriščan

je 

dnevnega 

turistične

ga obiska 

za 

zaslužek 

domačino

2 (1%) 7 (5%) 70 (49%) 62 (44%) 1 (1%) 142 

(100%) 

142 157 3,4 0,7 
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v 

(možnost 

za 

zaslužek 

in delo v 

Baški 

grapi) 

Q8f Vrnitev v 

kmetijsko 

rabo in 

obdelanos

ti 

kmetijski

h zemljišč 

(kmetijstv

o in 

pridelava 

hrane) 

0 (0%) 13 (9%) 36 (26%) 87 (62%) 4 (3%) 140 

(100%) 

140 157 3,6 0,7 

Q8g Ohranjanj

e kulturne 

dediščine 

in 

običajev 

1 (1%) 8 (6%) 56 (40%) 76 (54%) 0 (0%) 141 

(100%) 

141 157 3,5 0,6 

Q8h Vključeva

nje ljudi v 

skupnost, 

društva, 

vaško 

življenje 

in 

medseboj

na pomoč 

0 (0%) 5 (4%) 39 (28%) 97 (69%) 0 (0%) 141 

(100%) 

141 157 3,7 0,5 

Q8i Drugo: 0 (0%) 2 (7%) 2 (7%) 18 (60%) 8 (27%) 30 

(100%) 

30 157 4,1 0,8 

 

Q8i_text Q8 (Drugo: ) 

 Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

 obnova ceste, luknje 1 1% 6% 6% 

 dobri sosedski 

odnosi 

1 1% 6% 12% 

 preprečit pretirano 

zaraščanje 

1 1% 6% 18% 

 cestna povezva 1 1% 6% 24% 

 revitalizacija 

opuščenih 

industrijskih 

območij za zeleni 

prehod, kjer bo v 

prihodnjih letih 

največ denarja 

1 1% 6% 29% 

 športne 

aktivnosti-igrisča,igr

ala 

1 1% 6% 35% 

 medgeneracijske 

vezi 

1 1% 6% 41% 

 odseljevanje mladih 1 1% 6% 47% 
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 zdravstveni dom in 

ekipa prve pomoči v 

podbrdu 

1 1% 6% 53% 

 sajenje japk n hrušk 1 1% 6% 59% 

 prometne povezave 1 1% 6% 65% 

 vlak 1 1% 6% 71% 

 julijana trail 1 1% 6% 76% 

 pomoč ostarelim 1 1% 6% 82% 

 kvalitetna delovna 

mesta 

1 1% 6% 88% 

 delovna mesta 1 1% 6% 94% 

 ravnovesje med 

ponudbo in 

zmožnostmi 

1 1% 6% 100% 

Veljavni Skupaj 17 11% 100%  

 

Q10 Kakšno naj bo življenje in kakšna podoba območja (Baška grapa), da bo po vaši meri? (Opišite, kako 

želite, da se živi, kaj naj se dogaja, kako naj izgleda vaša vas leta 2030 (do 300 znakov)) 

 Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

 vse hiše naj bodo 

obnovljene in 

poseljene. 

1 1% 1% 1% 

 urejena 

infrastruktura...... 

1 1% 1% 2% 

 predvsem naj se vas 

ne izprazni. 

1 1% 1% 3% 

 upam da bo lepo, 

ceprav mete takrat 

 

1 1% 1% 4% 

 življenje z visoko 

kvaliteto bivanja, 

omejen promet za 

zunanje obiskovalce 

in/ali preusmeritev 

na zeleznico. 

obmocje ki ohranja 

neokrnjeno naravo, 

njegove domacine, 

sonaravni razvoj ter 

turizem z dodano 

vrednostjo. 

1 1% 1% 5% 

 več mladih, ki videli 

prihodnost v bivanju 

z naravo, lokali 

trgovina zdravstvo, 

ki bo služilo 

mladim, starejšim in 

turistom, ki so samo 

prehodni ali dlje 

časa v kraju..... 

1 1% 1% 6% 

 sobivanje turistov in 

domačinov, prikaz 

običajev in 

predstavitev 

tehnične dediščine. 

1 1% 1% 6% 
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 obdelana 1 1% 1% 7% 

 želim si, da se števili 

prebivalcev ne bi 

zmanjševalo, da bi 

tu svoj dom našla 

kakšna nova mlada 

družina, da bi vas 

ohranjali mlado. 

1 1% 1% 8% 

 izboljšanje 

infrastrukture (ceste, 

železnice, internet, 

tv) boljše prometne 

povezave, odprtost 

trgovine, gostinska 

ponudba, popestritev 

kulturnih dejavnosti 

1 1% 1% 9% 

 želim si, da bi ljudje 

lahko imeli službe 

povezane z baško 

grapo, da bi se le ta 

razvila, tako cestno 

kot turistično, ljudje 

pa bi se povezovali 

v močne skupnosti, 

kjer nebi manjkalo 

dogajanja(dogodki) 

1 1% 1% 10% 

 tako kot avstrijske 

gorske vasi 

1 1% 1% 11% 

 da bi mladi ostajali v 

grapi in si tu 

ustvarjali družine. 

1 1% 1% 12% 

 kotiček sveta, kjer je 

človek človeku 

človek. 

1 1% 1% 13% 

 kljub obisku turistov 

še vedno neokrnjena 

narava in čist zrak. 

veliko mladih, ki 

imajo možnost 

zaposlitve v bližini, 

veliko otroškega 

vpitja, lepe 

sprehajalne poti v 

okolici. ponudbe, ki 

jih danes ni: prijetna 

gostilna, prijetna 

slaščičarna,.. 

1 1% 1% 14% 

 več mladih družin in 

družabnega 

dogajanja 

1 1% 1% 15% 

 ohranja naj se žive 

vasi, možnosti da 

mladi ostajajo in 

ohranjajo naravo, da 

se ne zarašča. 

dogodki, ki bi 

povezovali celotno 

1 1% 1% 16% 
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basko grapo in vse 

generacije, ki bi 

ohranjali stare 

navade 

 prometna 

infrastruktura 

prilagojena 

potrebam turizma in 

oredswm 

domacinov. 

1 1% 1% 17% 

 zelim, da bi bila 

poseljenost večja, 

nujno pripeljati 

gospodarstvo v 

grapo, ker samo od 

turizma se v naših 

krajih nebo 

preživelo, kot je 

rečeno, da na šoli 

potekajo obšolske 

dejavnosti in otroke 

vpisovati v domačo 

šolo, razumevanje 

po vaseh, in na 

prvem mestu imeti 

urejeno okolje 

1 1% 1% 18% 

 upam, da bojo do 

takrat naredili novo 

mrliško vežo 

1 1% 1% 19% 

 boljse ceste ve ja 

ponudba v 

trgovinah, industrija, 

turizem 

1 1% 1% 19% 

 veliko mladega 

prebivalstva, 

medsebojna 

povezanost, čista 

narava, bazen, kino 

1 1% 1% 20% 

 večja povezanost 

med ljudmi in 

vasmi, več druženja, 

več prireditev npr. 

organizirano 

pohodništvo za 

mlajše in za starejše, 

organizirane 

dejavnosti npr. 

pletenje, 

kvačkanje...., 

pletenje beračev in 

košev - obujanje 

starih običajev 

1 1% 1% 21% 

 pustiti zadeve kot 

so.. ni potrebno 

nekih hudih vlaganj, 

obnova samo kar je 

potrebno. 

1 1% 1% 22% 
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 naj bo eden izmed 

centrov zelenih 

tehnologij v 

sloveniji, saj smo 

eno redkih območij, 

ki ima zato pogoje. 

južna lega (sončne 

elektrarne) ena 

izmed 12 vetrnih 

con in voda, katera 

je že v večini 

izkoriščena, kar je 

zasluge že naših 

bistrih prednikov. 

sem prištevam še 

izdelavo zelenega 

vodika in najbolj 

zeleni prehod iz 

gorenjske na 

primorsko z 

avtovlakom, ki bo 

hkrati polnilnica ... 

1 1% 1% 23% 

 varno in udobno 

delovno okolje za 

prebivalce baške 

grape. 

1 1% 1% 24% 

 najdite nekega 

investitorja, ki bo 

obudil poslopja bače 

in s tem bo kraj 

pridobil delovna 

mesta.. ne zaspat.., 

potrebno bo mislit 

tudi v to smer, če se 

želi obdržati mlade 

ljudi v kraju, 

obstajajo dobri 

poslovneži tudi v 

sloveniji.. srečno pri 

izbiri. 

1 1% 1% 25% 

 polna druženja 1 1% 1% 26% 

 bodimo hvaležni 

našim prednikom za 

ohranjeno stavbno in 

drugo dediščino ter 

ljubeče skrbimo 

zanjo. ni dovolj, da 

dediščino samo 

interpretiramo, 

dediščino moramo 

živeti. (moto gospe 

lili mahne s kmetije 

mahne na 

notranjskem) 

človekova odtujitev 

od narave je-resnični 

vzrok ekološkega 

1 1% 1% 27% 
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opustošenja in 

podnebnih 

sprememb. 

 želim si bolj varno 

cesto in kakšno 

trgovino. 

1 1% 1% 28% 

Veljavni Skupaj 108 69% 100%  

 

Q11 Kakšna pa naj bo reka Bača leta 2030? 

 Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

 čim bolj čista in 

nezarascena 

1 1% 1% 1% 

 predvsem naj bo 

čista in z naravnim 

izgledom. v njej 

uspevajo rastline in 

živali. 

1 1% 1% 2% 

 naj postane čišta. 1 1% 1% 3% 

 urejena kopališča, 

sicer pa omejen 

dostop (z vstopnino) 

do najlepših delov 

1 1% 1% 3% 

 čista vsaj toliko, kot 

sedaj ali pa še bolj in 

seveda 

nezagrmovljena, 

dostopna za kopanje 

vsaj v nojbolj toplih 

dneh. 

1 1% 1% 4% 

 cista in polna rib kot 

pred 50 leti. 

1 1% 1% 5% 

 predvsem še bolj 

čista. glede na to, da 

se kaže, da bo 

padavin v naslednjih 

letih še manj, bi 

morali razmisliti 

kako regulirati bačo, 

n.pr.: izdelati 

pretočne jezove, kjer 

se bi zadrževala 

voda. 

1 1% 1% 6% 

 vsaj tako čista kot 

danes saj jo 

koristimo celo 

poletje za kopanje. 

1 1% 1% 7% 

 kakšna bo je odvisno 

od vsakega 

posameznika, ki 

živi, se igra in dela 

ob njej. trenutno 

nam gre glede na 

stanje onesnaženosti 

ob reki in živežu v 

njej bolj slabo. 

povezovanje, 

1 1% 1% 8% 
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vključevanje in 

medsebojno 

razumevanje 

navkljub različnim 

pogledom na svet 

lahko neizmerno 

pripomore k razvoju 

in sooblikovanju 

podobe našega 

naravnega bisera, ki 

pa to trenutno žal ni. 

 čista polna življenja 1 1% 1% 9% 

 čista v urejeni strugi. 1 1% 1% 9% 

 hipotetično naj bo 

takšna, da bi jo 

kjerkoli na njenem 

toku lahko pili. 

1 1% 1% 10% 

 če ostane kot je 

danes, bomo lahko 

srecni. 

1 1% 1% 11% 

 čista! 1 1% 1% 12% 

 čista reka, urejena 

struga, ( očistiti 

grmovje ob strugi, 

mogoče tam kjer se 

da narediti ob strugi 

zavarovano pot za 

sprehode(od 

podbrda proti 

hudajužni)… 

1 1% 1% 13% 

 čista, poplavno 

urejena z naravnim 

obrežjem. 

1 1% 1% 14% 

 čista. 5 3% 4% 18% 

 takšna kot sedaj 1 1% 1% 19% 

 naj bo cista kod do 

sedaj 

1 1% 1% 20% 

 čista, ribe v njej 1 1% 1% 21% 

 čista polna rib 

potočnik. 

1 1% 1% 22% 

 da bi ostala čista in 

polna življenja. 

urejenost okolice 

struge (lepši pogled 

na reko) 

1 1% 1% 22% 

 cista 1 1% 1% 23% 

 čista morebiti pitna. 1 1% 1% 24% 

 povrniti življenje v 

reko, vrniti potočno 

postru. 

1 1% 1% 25% 

 čista !!! in polna rib! 1 1% 1% 26% 

 čista, urejena 1 1% 1% 27% 

 kot celotna dolina 

naj bo urejena, a 

vseeno tudi še divja. 

1 1% 1% 28% 

 predvsem čista!!!!! 1 1% 1% 28% 
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 urejena,primerna za 

kopanje (tolmuni). 

1 1% 1% 29% 

Veljavni Skupaj 116 74% 100%  

 

Q12 Naslov časopisne novice, ki poroča o območju Baške grape leta 2030 Kakšen naslov si želite, da bi tuj 

novinar leta 2030 namenil članku, v katerem bo poročal o dogajanju v Baški grapi?  (max 50 znakov) 

 Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

 poklon naravi in 

ljudem 

1 1% 1% 1% 

 baška grapa, čista in 

neokrnjena, primer 

dobre prakse, po 

katerem bi se morala 

zgledovati vsa 

slovenija 

1 1% 1% 2% 

 turisti se vračajo v 

modernizirati a 

vendar naravno 

neokrnjeno baško 

grapo 

1 1% 1% 3% 

 privlačna baška 

grapa 

1 1% 1% 4% 

 najlepša urejena 

goriška vas na svetu 

1 1% 1% 5% 

 / 1 1% 1% 6% 

 prelepa neokrnjena 

narava kjer je človek 

dober in spoštljiv do 

sočloveka in narave 

1 1% 1% 7% 

 gorsko kmetijstvo in 

butični turizem 

1 1% 1% 8% 

 zaključili z obnovo 

este od bače do s 

petrovega brda. 

1 1% 1% 9% 

 kraj kjer najdete mir 

in čist zrak 

1 1% 1% 10% 

 baška grapa, raj na 

zemlji. v 14 dneh 

boste ponovno 

spoznali, da ste v 

sožitju z naravo in 

ne z mobitelom. 

morda je res baška 

grapa - grapa, 

ampak je najboljše 

zdravilo za vaš 

steres! 

1 1% 1% 11% 

 prelepa baška grapa 1 1% 1% 12% 

 baška grapa med 10 

najbolj 

priljubljenimi 

destinacijamo tujih 

turistov v sloveniji 

1 1% 1% 13% 

 graparji se zabavajo 

tudi pozimi. 

1 1% 1% 14% 
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 grapa tisočerih 

priložnosti 

1 1% 1% 15% 

 ni kapitalizma, ni 

betona 

1 1% 1% 16% 

 baška grapa - kjer 

sta narava in mir 

1 1% 1% 17% 

 mala norveška po 

julijci. z 

izkoriščanjem 

gozda, sonca, vode 

in vetra in ob 

pomoči tehnične 

tradicije večinoma 

tirolskih 

predhodnikov, so 

domačini obrnili 

demografski trend. 

1 1% 1% 18% 

 basks grapa nekoc in 

danes 

1 1% 1% 19% 

 ozka dolina širokih 

src 

1 1% 1% 20% 

 neokrnjena narava, 

bogu za hrbtom, a 

urejena, živa , polna 

dogajanja in 

prijaznih ljudi. 

priporočam ! 

1 1% 1% 21% 

 25 km čistega užitka 

v vseh pogledih. 

1 1% 1% 22% 

 košček raja v 

sloveniji 

1 1% 1% 23% 

 baška grapa nekoč in 

danes 

2 1% 2% 25% 

 raj na zemlji 1 1% 1% 26% 

 baška grapa - 

slovenski biser 

podeželja 

1 1% 1% 27% 

 baška grapa spet 

živi! 

1 1% 1% 28% 

 baška grapa, edina 

grapa ki klubuje 

zobu časa 

1 1% 1% 29% 

 podbrdo, kraj, kjer si 

želiš biti doma. 

1 1% 1% 30% 

 \ "baška grapa - a 

breathtaking alpine 

gem telling unique 

stories\ " 

1 1% 1% 31% 

Veljavni Skupaj 99 63% 100%  

 

Q13 Scenariji razvoja območja Baške grape Kateri od možnih scenarijev razvoja vam je najbližji? 

 Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

 1 (BREZ 

SPREMEMB – 

UPRAVLJAMO 

8 5% 7% 7% 
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DNEVNI OBISK - 

še naprej 

izkoriščamo 

priložnosti turizma, 

z nadaljnjimi režimi 

in infrastrukturo 

upravljamo dnevni 

obisk ter čimbolj 

zmanjšujemo 

njegove negativne 

vplive) 

 2 

(PREUSMERJAMO 

TURISTIČNE 

TOKOVE OD 

CESTNEGA 

PROMETA NA 

ŽELEZNIŠKI 

PROMET – 

umikamo motorna 

vozila, s strategijo še 

bolje upravljamo 

dnevni obisk in 

preusmerjamo 

turistične tokove na 

celotno omrežje v 

Baški grapi (cesta, 

železnica, 

kolesarske poti, 

pohodniške poti).) 

11 7% 9% 16% 

 3 (NAČRTNO, 

CELOSTNO IN 

TRAJNOSTNO 

PREUSMERJAMO 

RAZVOJNI 

KONCEPT IZ 

ENODNEVNE 

DESTINACIJE V 

CELOSTNO  IN 

CELOLETNO 

DESTINACIJO, IZ 

doline NA širše 

OBMOČJE Baške 

grape, kjer turizem 

nudi priložnost za 

mlade, oživljanje 

kmetijstva, 

opuščenih objektov, 

komunalne 

infrastrukture in 

drugih storitev 

(dolgoročno 

okoljsko in 

družbeno vzdržen)) 

98 62% 84% 100% 

Veljavni Skupaj 117 75% 100%  
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  Povprečje 2,8 Std. odklon 0,6 

 

Q14 Bi želeli dodati komentar? 

 Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

 poročila iz raja 1 1% 3% 3% 

 čeprav je težko 

kmetovati na strmih 

pobočjih, je 

izoliranost doline 

lahko priložnost za 

ekološke proizvode. 

obvezno izkoristiti 

globalne vremenske 

spremembe in 

uvajati kulture, ki tu 

prej niso uspevale. 

1 1% 3% 7% 

 strinjam se z 

alinejami vendar 

brez dobre 

infrastrukture ne bo 

uspeha napredka. 

1 1% 3% 10% 

 povezava občine in 

države z prebivalci 

baške grape 

1 1% 3% 14% 

 v bistvu je za naše 

področje zelo 

pomembna tudi 

mobilnost in 

preusmerjanje 

cestnega prometa na 

železniški promet, 

ampak ker anketa ne 

pusti označiti dveh 

odgovorov hkrati, 

sem izbral raje 

celostno in celoletno 

destinacijo. 

1 1% 3% 17% 

 prosim, poglejte na 

panogo s strani 

dodane vrednosti. 

prenehajte vabiti 

množice ki za seboj 

puščajo le smeti in 

nesnago. kaj res 

potrebujemo 

pohodniške in 

kolesarske poti, kjer 

obiskovalci še pivo 

nosijo s seboj v 

nahrbtniku. kje pa 

velikokrat končajo 

prazne plastenke in 

pločevinke pa 

domačini vemo. 

številčno naj se 

omeji obisk, pomaga 

1 1% 3% 21% 
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pa naj se 

(obstoječim) 

ponudnikom da 

dvignejo ... 

 da bi se dejansko kaj 

naredilo,ne samo na 

papirju 

1 1% 3% 24% 

 napeti je potrebno 

vse moči, da bi 

mladi ostajali na 

našem področju, že 

odseljeni pa naj se 

vrnejo in si ustvarijo 

možnost 

kvalitetnega 

življenja. 

1 1% 3% 28% 

 ce se ne bo nic 

spremenilo bo cez 

deset let baska grapa 

prazna 

1 1% 3% 31% 

 - 1 1% 3% 34% 

 . 1 1% 3% 38% 

 strinjam se, da 

turizem prinaša 

možnost novih 

delovnih mest in 

zaslužka, vendar je 

biti tu previden. 

mislim, da se 

definitivno ne 

želimo množičnega 

turizma, saj želimo 

vseeno ohranjati ta 

mir, ki ga imamo. 

1 1% 3% 41% 

 podpiram turizem za 

razvoj novih 

priložnosti. žal 

primeri prakse 

včasih pokažejo, da 

tam kjer pride 

turizem, lokalno 

prebivalstvo uide. 

poglejte kranjsko 

goro. če pa samo 

pogledamo k 

sosedom v avstrijo, 

so tam izkušnje 

drugačne. večjo 

priložnost kot v 

turizmu vidim v 

neokrnjeni naravi in 

možnosti pridelava 

in predelave 

domačih izdelkov. 

potrebno bi bilo 

zgolj zagotoviti 

možnost ... 

1 1% 3% 45% 
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 obvezna oprema v 

avtu, motorna žaga 

in lopata. 

1 1% 3% 48% 

 pohvalno. dobra 

anketa. zadovoljstvo 

ob izpoljnjevanju 

ankete! ti preusmeri 

misli iz svojega 

majhnega vrtička. 

1 1% 3% 52% 

 naj se v projekte 

stopi čim hitreje 

1 1% 3% 55% 

 -baziranje na 

celoletni destinaciji 

se mi zdi vprašljivo 

1 1% 3% 59% 

 omejiti obisk za 

petične, a 

ekskluzovne goste - 

manj je več. 

1 1% 3% 62% 

 če ne bo prišlo v 

doglednem času do 

celovite 

rekonstrukcije ceste 

po baški grapi bo 

leta 2030 lahko 

kandidirala za 

najbolj zapuščeno 

vas ne pa gorniško 

vas . 

1 1% 3% 66% 

 zelo pomembno bi 

bilo spodbujanje in 

omogočanje bonitet 

mladim družinam in 

mladim kmetom. 

pomoč do informacij 

o razpisih za 

obnavljanje starejših 

objektov in hiš. tudi 

organizirani prevozi 

za otroke. te ukrepi 

bi spodbudili mlade, 

da se priselijo v 

baško grapo, saj so 

aktualni problemi 

mladih na cenovni 

nedostopnosti 

nepremičnin, 

problem prevoza 

otrok in varstva 

otrok, problem cene 

obnove ... 

1 1% 3% 69% 

 ne 3 2% 10% 79% 

 na vprašanje ne 

morem odgovoriti. 

ni namreč v naši 

moči. cca trije 

meseci bodo 

zasedeni s turisti, 

1 1% 3% 83% 
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trend je potrebno 

maksimalno 

izkoristiti. od konca 

septembra do aprila 

turizma več ali manj 

ni, ni pa tudi 

denarja, da bi se 

dalo na podaljšanje 

sezone bistveno 

vplivati. 

 za dvigniti nivo 

kvalitete bivanja 

domačinov baški 

grapi je nujno 

potrebno 

razbremeniti ceste v 

poletni sezoni oz. jih 

obnovit in narediti 

bolj varne. 

1 1% 3% 86% 

 kot ustvarjalec 

vsebin (tudi novinar) 

in poznavalec 

turizma 

(motorističnega, 

kolesarskega, 

pohodniškega,... 

zelenega, 

trajnostnega) bi z 

veseljem sodeloval 

pri soustvarjanju 

prihodnosti baške 

grape. moj kontakt 

je 

batzajla@gmail.com 

/ 041655081. 

srečno! 

1 1% 3% 90% 

 celoletna destinacija 

za turiste se sliši 

malce preveč 

utopično... v grapi ni 

prav veliko 

primernih lokacij za 

turistične kmetije. 

kopirati kmetijo 

flander zakojca ali 

široko? težko bo! 

1 1% 3% 93% 

 z vsem nastetim se 

strinjam. prvo pa bi 

bilo potrebno ukinit 

nekatere turisticne 

pisarne, ki samo 

pijejo druzbeni 

denar. 

1 1% 3% 97% 

 mlade pritegniti za 

delo na 

zemlji,samooskrba 

1 1% 3% 100% 

Veljavni Skupaj 29 18% 100%  
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Q16 Obseg turizma na v širšem območju Baške grape Kako osebno ocenjujete obstoječi obseg obiska in dejavnosti? 

 Podvpraša

nja 

Odgovori Veljavni Št. enot Povprečje Std. 

odklon 

  Bistveno 

premalo 

Premalo Ravno 

prav 

Malo 

preveč 

Bistveno 

preveč 

Skupaj     

Q16a Kopalci 

poleti ob 

reki Bači 

7 (6%) 45 (38%) 61 (51%) 5 (4%) 1 (1%) 119 

(100%) 

119 157 2,6 0,7 

Q16b Obiskoval

ci vasi in 

kulturnih 

znamenito

sti Baške 

grape 

poleti 

13 (11%) 62 (52%) 42 (35%) 2 (2%) 1 (1%) 120 

(100%) 

120 157 2,3 0,7 

Q16c Promet 0 (0%) 10 (8%) 25 (21%) 52 (43%) 34 (28%) 121 

(100%) 

121 157 3,9 0,9 

Q16d Gorski 

kolesarji 

7 (6%) 40 (34%) 58 (49%) 9 (8%) 5 (4%) 119 

(100%) 

119 157 2,7 0,9 

Q16e Cestni / 

družinski 

kolesarji 

6 (5%) 34 (29%) 64 (54%) 9 (8%) 6 (5%) 119 

(100%) 

119 157 2,8 0,9 

Q16f Pohodniki 10 (8%) 56 (47%) 51 (43%) 3 (3%) 0 (0%) 120 

(100%) 

120 157 2,4 0,7 

Q16g Ribiči 12 (10%) 30 (26%) 57 (49%) 13 (11%) 4 (3%) 116 

(100%) 

116 157 2,7 0,9 

Q16h Lovci 24 (21%) 31 (27%) 49 (42%) 9 (8%) 3 (3%) 116 

(100%) 

116 157 2,4 1,0 

Q16i Jadralni 

padalci 

5 (4%) 54 (46%) 55 (47%) 3 (3%) 0 (0%) 117 

(100%) 

117 157 2,5 0,6 

Q16j Obisk 

spomladi, 

jeseni in 

pozimi 

30 (25%) 57 (48%) 28 (24%) 3 (3%) 0 (0%) 118 

(100%) 

118 157 2,0 0,8 

Q16k Število in 

obseg 

kampov 

7 (6%) 68 (57%) 43 (36%) 0 (0%) 1 (1%) 119 

(100%) 

119 157 2,3 0,6 

Q16l Število 

ležišč v 

sobah, 

apartmaji

h, na 

kmetijah 

po vaseh 

Baške 

grape 

18 (15%) 69 (58%) 29 (24%) 2 (2%) 1 (1%) 119 

(100%) 

119 157 2,2 0,7 

Q16m Število 

taborov in 

njihov 

obseg 

21 (19%) 50 (45%) 34 (30%) 1 (1%) 6 (5%) 112 

(100%) 

112 157 2,3 1,0 

Q16n Gostinska 

ponudba 

hrane v 

Baški 

grapi 

87 (71%) 32 (26%) 2 (2%) 0 (0%) 1 (1%) 122 

(100%) 

122 157 1,3 0,6 
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Q16o Ponudba 

lokalnih 

izdelkov 

73 (60%) 41 (34%) 6 (5%) 0 (0%) 1 (1%) 121 

(100%) 

121 157 1,5 0,7 

Q16p Ponudba 

vodenih 

doživetij 

49 (42%) 57 (49%) 10 (9%) 1 (1%) 0 (0%) 117 

(100%) 

117 157 1,7 0,7 

Q16q Drugo: 8 (53%) 4 (27%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (20%) 15 

(100%) 

15 157 2,1 1,6 

 

Q16q_text Q16 (Drugo: ) 

 Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

 otrok 1 1% 8% 8% 

 prisotnost kmečkih 

gospodarstev, 

rokodelskih obrti 

1 1% 8% 15% 

 za vsako stvar je 

treba organizacijo in 

ljudi ki jih dolocena 

podrocja zanimajo 

1 1% 8% 23% 

 zaradi populacije se 

dogaja malo stvari 

1 1% 8% 31% 

 ponudba navadnih 

gostiln za domačine 

1 1% 8% 38% 

 plaže 1 1% 8% 46% 

 oglaševanje 1 1% 8% 54% 

 divjih živali 1 1% 8% 62% 

 trgovine 1 1% 8% 69% 

 zaposlitve 1 1% 8% 77% 

 divjadi 1 1% 8% 85% 

 treba usposobljene 

vodiče 

1 1% 8% 92% 

 črnega kampiranja 1 1% 8% 100% 

Veljavni Skupaj 13 8% 100%  

 

Q18 Skupna kandidatura v projektu sprejema v družino Gorniška vas z območjem KS Sorica in KS Davča 

 Podvpraša

nja 

Odgovori Veljavni Št. enot Povprečje Std. 

odklon 

  Nasprotuj

em 

Pogojno 

podpiram 

Podpiram Brezpogoj

no 

podpiram 

Ne vem Skupaj     

Q18a  21 (18%) 24 (21%) 47 (41%) 14 (12%) 9 (8%) 115 

(100%) 

115 157 2,7 1,1 

 

Q19 Podpora ukrepom upravljanja dejavnosti in razvoja Prosimo, da ocenite, do kakšne mere se strinjate z različnimi 

ukrepi/projekti za izboljšanje usmerjanja dejavnosti in upravljanja razvoja na širšem območju Baške grape. Nekateri 

ukrepi so v pristojnosti države, a je mnenje občanov kljub temu pomembno. 

 Podvpraša

nja 

Odgovori Veljavni Št. enot Povprečje Std. 

odklon 

  Nasprotuj

em 

Pogojno 

podpiram 

Podpiram Brezpogoj

no 

podpiram 

Ne vem Skupaj     

Q19a Povečati 

obseg 

5 (4%) 28 (24%) 61 (51%) 22 (18%) 3 (3%) 119 

(100%) 

119 157 2,9 0,8 
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urejenih 

parkirišč 

Q19b Urejanje 

javnih 

stranišč 

(bio) na 

parkirišči

h / 

izletniških 

točkah 

4 (3%) 15 (13%) 68 (58%) 31 (26%) 0 (0%) 118 

(100%) 

118 157 3,1 0,7 

Q19c Programi 

za 

podaljšev

anje 

sezone na 

pomlad in 

jesen 

6 (5%) 17 (14%) 61 (51%) 33 (28%) 2 (2%) 119 

(100%) 

119 157 3,1 0,8 

Q19d Okrepiti 

redarski 

nadzor 

(črno 

kampiranj

e, 

parkiranje

, odpadki) 

6 (5%) 9 (8%) 48 (40%) 55 (46%) 1 (1%) 119 

(100%) 

119 157 3,3 0,8 

Q19e Ureditev 

novih 

kampov 

13 (11%) 34 (29%) 59 (50%) 11 (9%) 2 (2%) 119 

(100%) 

119 157 2,6 0,9 

Q19f Ureditev 

postajališ

č za 

avtodome 

21 (18%) 23 (19%) 53 (45%) 20 (17%) 2 (2%) 119 

(100%) 

119 157 2,7 1,0 

Q19g Ureditev 

centra 

šolskih in 

obšolskih 

dejavnosti 

v OŠ 

Podbrdo 

3 (3%) 5 (4%) 44 (37%) 62 (53%) 4 (3%) 118 

(100%) 

118 157 3,5 0,7 

Q19h Širitev 

Triglavsk

ega 

narodnega 

parka v 

območju 

Baške 

grape 

29 (24%) 40 (34%) 20 (17%) 22 (18%) 8 (7%) 119 

(100%) 

119 157 2,5 1,2 

Q19i Izboljšanj

e 

mobilnost

i 

(povečana 

frekvenca 

javnih 

prevozov) 

1 (1%) 6 (5%) 47 (41%) 61 (53%) 1 (1%) 116 

(100%) 

116 157 3,5 0,7 

Q19j Urediti 

kolesarsk

10 (8%) 5 (4%) 37 (31%) 58 (49%) 9 (8%) 119 

(100%) 

119 157 3,4 1,0 
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o 

povezavo 

skozi 

Bohinjski 

tunel 

Q19k Urediti 

mrežo 

pešpoti 

oz. 

vzpostavit

i nekdanje 

pešpoti 

0 (0%) 9 (8%) 47 (40%) 61 (52%) 1 (1%) 118 

(100%) 

118 157 3,5 0,6 

Q19l Urediti 

mrežo 

turno 

kolesarski

h poti 

7 (6%) 22 (18%) 53 (45%) 31 (26%) 6 (5%) 119 

(100%) 

119 157 3,1 0,9 

Q19m Spodbuja

nje 

obnove 

opuščenih 

hiš za 

turistične 

namene 

(razpršeni 

hotel) 

8 (7%) 14 (12%) 50 (42%) 45 (38%) 2 (2%) 119 

(100%) 

119 157 3,2 0,9 

Q19n Pritegnite

v 

investitorj

ev od 

zunaj v 

opuščene 

objekte 

16 (14%) 27 (23%) 40 (34%) 32 (27%) 3 (3%) 118 

(100%) 

118 157 2,8 1,1 

Q19o Kanalizac

ije in 

čistilne 

naprave 

po Baški 

grapi 

2 (2%) 5 (4%) 47 (39%) 62 (52%) 3 (3%) 119 

(100%) 

119 157 3,5 0,7 

Q19p Omejitev 

širjenja 

turizma 

zaradi 

pomanjka

nja pitne 

vode 

27 (23%) 31 (26%) 41 (35%) 10 (8%) 9 (8%) 118 

(100%) 

118 157 2,5 1,2 

Q19q Podpora 

oživljanju 

kmetijstva 

1 (1%) 7 (6%) 47 (39%) 65 (54%) 0 (0%) 120 

(100%) 

120 157 3,5 0,6 

Q19r Ureditev 

železniški

h 

prostorov 

v 

medgener

acijski 

center, 

3 (3%) 11 (9%) 61 (52%) 38 (32%) 5 (4%) 118 

(100%) 

118 157 3,3 0,8 
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podjetnišk

e prostore 

Q19s Adaptacij

a 

industrijs

kih 

območij v 

Baški 

grapi 

(Podbrdo, 

Klavže, 

Kneža) 

2 (2%) 10 (8%) 49 (41%) 52 (44%) 6 (5%) 119 

(100%) 

119 157 3,4 0,8 

Q19t Veterne 

elektrarne 

24 (20%) 26 (22%) 41 (35%) 18 (15%) 9 (8%) 118 

(100%) 

118 157 2,7 1,2 

Q19u Sončne 

elektrarne 

11 (9%) 17 (14%) 58 (49%) 30 (25%) 3 (3%) 119 

(100%) 

119 157 3,0 0,9 

Q19v Energetsk

a izraba 

vodotoko

v 

15 (13%) 31 (26%) 46 (39%) 21 (18%) 6 (5%) 119 

(100%) 

119 157 2,8 1,0 

Q19w Hitrejsi 

internet - 

izgradnja 

opticnega 

omrezja 

5 (4%) 2 (2%) 26 (22%) 83 (70%) 2 (2%) 118 

(100%) 

118 157 3,6 0,7 

Q19x Drugo: 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 8 (67%) 4 (33%) 12 

(100%) 

12 157 4,3 0,5 

 

Q19x_text Q19 (Drugo: ) 

 Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

 da v podbrdu ostane 

9 letna osnovna šola 

1 1% 14% 14% 

 cimprej optika,saj ko 

malo bolj zagrmi 

smo v temi kot v 

kameni dobi 

1 1% 14% 29% 

 rekonstrukcija ceste 

infrastrukture z 

njeno razširitvijo 

1 1% 14% 43% 

 izboljšanje ceste po 

baški grapi 

1 1% 14% 57% 

 . 1 1% 14% 71% 

 pokritost z gsm 

signalom 

1 1% 14% 86% 

 ureditev 

pohodniških poti na 

manjše htibe 

1 1% 14% 100% 

Veljavni Skupaj 7 4% 100%  

 

Q20 Razpršitev turizma po Baški grapi Katere točke in območja v Baški grapi bi želeli 

ohraniti za sebe oz. brez turistov? Če menite, da je potrebno ohraniti mirne cone, 

prosimo napišite natančno, na katere lokacije ne bi vodili obiskovalcev? (Maks. 3) 

 Podvprašanja Navedbe 

  Vpišite besedilo 
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Q20a Lokacija 1 Sploh jih ne bi vodil po vasi, samo po 

začrtanih poteh, Bližina doma, Reke - 

kopanje, Na obdelovalne površine-šotori, 

Zajetje, Drislpoh (samo za vodene 

skupine), pisano celo nad koritnico, 

Kacenpoh, povezava z Marhekom in 

Rutom, Kocenpoh, Določene gozdne 

poti., kakšni mirnejši kotički izven 

glavnih cest, kamor se domačini 

zatekamo v samoto, Mislim, da je to v 

domeni lovcev, da se zagotovi prostor za 

uspešno razmnoževanje, rast, .... divjadi., 

osem mesecev na leto ni nikjer nobenih 

obiskovalcev, še domačinov zmeraj manj, 

Češnjev log, Za vasjo temljine do ceste 

proti knežkim ravnam, Obloke, Skozi nek 

zapis obudit zgodovino lesne industrije 

Klavže ,Kneža, Gobarski rajoni, Nisem 

dobro seznanjena, kuk, lovske poti, 

okolica cerkve v Podbrdu, Nič ni 

namenjeno samo meni., Prosto 

kampiranje avtodomov in potem še 

puščanje odpadkov-strogo bi 

prepovedala, Na področja, kjer bi se 

ukvarjalo s kmetijs tvom, iz Batave do 

Robarja, Brezpotja spodnjih bohinjskih 

gora, Vse naj bo dostopno le peš, 

Driselpoh, Kneška grapa. 

Q20b Lokacija 2 -1, -1, Prepoved zasedanja kotičkov z 

avtodomi - na črno, -1, -1, Zakojška grapa 

z zapuščenimi domačijami (samo za 

vodene skupine), -1, Robarjeve kasarne, 

Drizelpoh, Določene vrhove vzpetin., -1, 

-1, -1, -1, -1, -1, Obuditi zaledje prve 

svetovne vojne zureditev dostopa do 

bunerja ki je prav zraven ceste, -1, Nisem 

dobro seznanjena, znojile, -1, -1, -1, -1, 

-1, z Ave do Bače, Lovske poti v okolici, 

-1, -1, -1 

Q20c Lokacija 3 -1, -1, -1, -1, -1, Kneška grapa (samo za 

vodene skupine), -1, Plumf, -1, -1, -1, -1, 

-1, -1, -1, -1, -1, -1, Nisem dobro 

seznanjena, trtnik, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 

-1, -1, -1 

 

Q21 Dejavnosti za otroke in mladostnike  Ideje, ki bi bile uporabne tako za domačine kot za turiste 

 Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

 kakšno igralo za 

otroke v hudajužni. 

1 1% 2% 2% 

 jahalni šport- 

terensko jahanje 

1 1% 2% 4% 

 izgradnja javnega 

kopališča, kino pod 

zvezdami na bazenu, 

fitnes naprave v 

naravi, ureditev 

1 1% 2% 6% 
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kolesarskih poti 

(skozi tunel je super 

ideja), sprehajalna 

pot skozi sotesko 

plumf, zipline v 

grapi 

 organizacija 

taborov. 

1 1% 2% 8% 

 - 1 1% 2% 10% 

 urejena igrišča, 

športna igrišča, 

ponudba obšolskih 

dejavnosti. 

1 1% 2% 13% 

 bazen za plavanje 1 1% 2% 15% 

 učna pot z nalogami 

(s podbrda na bačo) 

mladinski center 

(druženje, 

predavanja, ...) 

1 1% 2% 17% 

 organizirane razlicne 

športne igre, teki, 

kulturni in družabni 

dogodki. ureditev 

atraktivnih 

sprehajalnih poti 

npr. obnova poti 

proti zajetju ruscove 

he in izgradnja poti 

naprej do enega 

najvisjih slapov v 

nasi okolici. 

1 1% 2% 19% 

 glede na ogromno 

količino velike 

divjadi, ki se prosto 

sprehaja po naših 

njivah, vrtovih in 

sadovnjakih 

predlagam zamejitev 

le te z ureditvijo 

živalskega vrta 

avtohtonih alpskih 

živali. v poštev pride 

srnjad, jelenjad, 

volkovi, risi, 

medvedi, zajci in 

druge avtohtone 

živali alp. kot primer 

navajam juraparc v 

francoskem delu 

švice ali polar parc 

na skrajnem severu 

norveške. zelo dober 

... 

1 1% 2% 21% 

 plezalna stena v 

telovadnici( morda 

jo že imate) 

obuditev gledališke 

1 1% 2% 23% 
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skupine(domačini), 

ki je pred mnogimi 

desetletji bila v 

podbrdu zelo 

aktivna, kulturno 

sodelovanje s 

sosednjimi 

občinami( bohinj, 

železniki) 

 uvrstiti otroke v 

vodiče baške grape 

1 1% 2% 25% 

 javni prevoz urediti 

da bodo otroci lahko 

obiskovali 

dejavnosti drugje. 

1 1% 2% 27% 

 cšod 1 1% 2% 29% 

 organizirane poletne 

oz počitniške 

dejavnosti, druženja, 

pohodi, 

lokostrelstvo, 

kopanje, 

kolesarjenje, pikniki 

1 1% 2% 31% 

 to vprašanje bi bilo 

potrebno izpostaviti 

na oš podbrdo 

oziroma na šoli naj 

izvedejo natečaj na 

to temo. 

1 1% 2% 33% 

 predstave in 

predavanja razna 

srečanja 

1 1% 2% 35% 

 igrisca 1 1% 2% 38% 

 počitniška šola za 

šoloobvezne 

otroke(kot imajo v 

tolminu), tako bi se 

naši otroci bolj 

družili v baski grapi 

in jo spoznavali se 

spoznavali, sedaj pa 

jih poleti peljemo v 

tolmin v poletno 

šolo. 

1 1% 2% 40% 

 prikaz in učenje 

starih obrti. 

organizirane košnje 

in čiščenje 

opuščenih travnikov 

po starem (kosa, 

grablje), skrb za 

samooskrbo, 

1 1% 2% 42% 

 šolske in obšolske 

dejavnosti 

predstavitev društev 

na oš 

1 1% 2% 44% 

 tabori, vodeni 1 1% 2% 46% 
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pohodi, vodeno 

gorsko kolesarjenje, 

 prikazi 

tradicionalnega 

nacina zivljenja, 

kulinarika, 

pohodnistvo 

1 1% 2% 48% 

 razne 

delavnice,spoznavan

je kulture in 

dediščino.kot soba 

pobega 

1 1% 2% 50% 

 adrenalinski park 

(tematski) 

1 1% 2% 52% 

 igrišča in igralnice 1 1% 2% 54% 

 nimam ideje 1 1% 2% 56% 

 vse aktivnosti, ki 

vodijo od \ 

"računalniške\ " 

zasvojenosti 

1 1% 2% 58% 

 sobotne delavnice, 

sejmi, delovne 

čistilne akcije, 

športna tekmovanja 

1 1% 2% 60% 

 razvedrilni programi 1 1% 2% 63% 

Veljavni Skupaj 48 31% 100%  

 

Q23 Ali imate v lasti neizkoriščen ali opuščen bivanjski ali gospodarski objekt? 

 Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

 1 (DA) 26 17% 23% 23% 

 2 (NE) 87 55% 77% 100% 

Veljavni Skupaj 113 72% 100%  

 

  Povprečje 1,8 Std. odklon 0,4 

 

Q24 Če ste odgovorili z DA, kaj 

 Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

 1 (Nameravam ga 

prodati za najboljšo 

ceno) 

1 1% 3% 3% 

 2 (Nameravam ga 

prodati, a 

premišljeno, 

prednostno 

domačinu) 

1 1% 3% 7% 

 3 (Bi ga uredil in 

oddajal za turistične 

namene) 

11 7% 38% 45% 

 4 (Bi ga uredil in 

oddajal za 

stanovanjske 

namene) 

1 1% 3% 48% 

 5 (Bi ga oddal, brez 0 0% 0% 48% 
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urejanja) 

 6 (Uporabili ga 

bomo sami v krogu 

družine) 

8 5% 28% 76% 

 7 (Ne želim ga 

oddati) 

4 3% 14% 90% 

 8 (Drugo:) 3 2% 10% 100% 

Veljavni Skupaj 29 18% 100%  

 

  Povprečje 4,8 Std. odklon 2,1 

 

Q24_8_text Q24 (Drugo: ) 

 Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

 pustil ga bom 

zanamcem 

1 1% 50% 50% 

 naj bo v 1 1% 50% 100% 

Veljavni Skupaj 2 1% 100%  

 

Q25 Vaše razvojne in podjetniške ambicije Ali se vi ali v vašem gospodinjstvu že ukvarjate s katero od spodaj 

navedenih gospodarskih dejavnosti? 

 Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

 1 (Imamo kmetijo) 18 11% 17% 17% 

 2 (Oddajanje sob) 9 6% 8% 25% 

 3 (Kamp) 0 0% 0% 25% 

 4 (Gostinstvo) 1 1% 1% 26% 

 5 (Druga obrtna oz. 

podjetniška 

dejavnost) 

7 4% 7% 33% 

 6 (Drugo:) 4 3% 4% 37% 

 7 (Ne) 67 43% 63% 100% 

Veljavni Skupaj 106 68% 100%  

 

  Povprečje 5,4 Std. odklon 2,4 

 

Q25_6_text Q25 (Drugo: ) 

 Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

 blizu penzije 1 1% 33% 33% 

 oddaja stanovanja 1 1% 33% 67% 

 ovčereja, gozdarstvo 1 1% 33% 100% 

Veljavni Skupaj 3 2% 100%  

 

Q26 Ali nameravate v prihodnjih letih v Baški grapi na novo ali razširiti obstoječo dejavnost? 

 Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

 1 (DA, na novo) 5 3% 5% 5% 

 2 (DA, bom razširil 

obstoječo dejavnost) 

8 5% 8% 13% 

 3 (MORDA) 44 28% 42% 55% 

 4 (NE) 47 30% 45% 100% 

Veljavni Skupaj 104 66% 100%  
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  Povprečje 3,3 Std. odklon 0,8 

 

Q27 Če ste odgovorili z DA ali MORDA, na katerem področju? 

 Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

 1 (Turizem – nove 

nastanitve) 

15 10% 26% 26% 

 2 (Turizem – 

izboljšanje 

kakovosti obstoječih 

nastanitev) 

3 2% 5% 32% 

 3 (Turizem – 

naložbe v dodatno 

ponudbo (ponudba 

hrane)) 

4 3% 7% 39% 

 4 (Turizem - naložbe 

v dodatno ponudbo 

(ponudba doživetij)) 

6 4% 11% 49% 

 5 (Gostinstvo) 0 0% 0% 49% 

 6 (Kmetijstvo) 10 6% 18% 67% 

 7 (Gozdarstvo) 1 1% 2% 68% 

 8 (Prevozi) 2 1% 4% 72% 

 9 (Vodniška služba) 2 1% 4% 75% 

 10 (Razne storitve) 3 2% 5% 81% 

 11 (Obrt) 3 2% 5% 86% 

 12 (Proizvodnja) 3 2% 5% 91% 

 13 (Šport) 1 1% 2% 93% 

 14 (Kultura) 1 1% 2% 95% 

 15 (Zdravstvo) 0 0% 0% 95% 

 16 (Drugo:) 3 2% 5% 100% 

Veljavni Skupaj 57 36% 100%  

 

  Povprečje 5,8 Std. odklon 4,5 

 

Q27_16_text Q27 (Drugo: ) 

 Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

 vodniška služba , 

kmetijstvo 

1 1% 50% 50% 

 šport in nastanitve 1 1% 50% 100% 

Veljavni Skupaj 2 1% 100%  

 

Q28 Če DA, kakšno zunanjo pomoč bi potrebovali? 

 Podvprašanja Navedbe 

   

Q28a Od Občine Tolmin Nisem že seznanjen kakšne pomoči 

nudijo institucije, seveda pa denar, če ga 

katera institucija ponuja z raznimi razpisi, 

Subvencija in zacetni kapital, Denar, -1, 

-1, -1, - dodelitev statusa manj razvitega 

območja v občini - povečati finančna 

sredstva za območje Baške Grape, -1, ne, 
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Nepovratna sredstva, odobritev projekta, 

Ne nameravam širiti namestitev , ker 

Občina ne izvaja nujnih ukrepov za 

sanacijo plazu v vasi. Prihodnost vasi je 

negotova zato je za kakršenkoli razvoj ali 

pa tudi za projekt Goriške vasi predpogoj 

sanacija plazu v vasi in njena komunalna 

ureditev, Nasvet in pomoc pri skladih, 

Razumevanje in spodbude za mlade, ki se 

iz čiste ničle odločijo in podajo v 

podjetniške vode. Ni vse podjetništvo, ni 

vse turizem in ni vse kmetijstvo. Zato od 

občine Tolmin pričakujem pošteno 

opredelitev in s tem pošteno obravnavo 

ter dodelitev morebitne pomoči, 

vzpodbude., Ureditev dostopa, okolice, 

Finančno., Cenejše pridobivanje 

gradbenih dovoljenj, Servis lokalni 

skupnosti izboljšati pogoje življenja v 

Baski grapi za domačine, sprmemeba 

namembnosti zemljišča, Finančno, Nic, Z 

hitrim načrtom, Pomoč pri zbiranju 

dovoljenj in posluh za razširitve, prostore, 

urejanje dokumentacije, Za pridobitev 

soglasij, pomoč za ovnovo opuščenih 

industrijskih objektov, pomoč pri gradnji 

objektov, zagotoviti večje investicije v 

lokalne ceste- vsaj luknje naj poflikajo in 

večjo dozivnost.., FINANČNA POMOČ, 

Da 

Q28b Od Zavoda Turizma Dolina Soče -1, -1, Denar, Promocija, Reklama, -1, 

Pomoč/svetovanje/izvedba/povezovanje 

in iskanje ustreznih ukrepov pri razvoju 

Baške Grape, sodelovanje, ne, Nasveti, 

reklamo, Povezati deležnike v turizmu v 

grapi v razpršeni hotel, -1, 

Neopredeljenost, nepristranskost in 

povezanost., Pošiljanje gostov (brez 

posredništva ala booking), Ideje., 

Kakršnekoli subvencije za ureditev novih 

nastanitev, Oglaševanje ponudb v Baski 

grapi, mir, Finančno, Nic, pomoč pri 

obveščanju storitve, Pomoč pri promociji, 

-1, urejanje dokumentacije, -1, -1, večjo 

promocijo baše grape, -1, -1 

Q28c Od državnih ustanov -1, -1, Denar, -1, -1, Nepovratna sredstva, 

Določitev območja Baške Grape v manj 

razvito območje - trenutno regijsko ne 

spadamo pod taka območja - posledično 

ni večjih spodbud, -1, ne, Nepovratna 

sredstva, finance, Pomagati Občini , da se 

pride do sanacije plazu brez izsiljevanj 

lastnikov zemljišč ., Kako se lotiti 

projekta. Denar naceloma imamo, vendar 

ne vemo kako zacet., Neopredeljenost, 

nepristranskost in povezanost., Ureditev 

kanalizacije/čistilnih naprav., Oprostitev 
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določenih davkov., -1, Obnoviti internet 

in ceste, sprememba zakonodaje, 

Finančno, -1, finančno pomoč, -1, -1, 

urejanje dokumentacije, investijcijske 

podpore, Pomoč za obnovo starih 

industrijskih objwktov, pomoč pri nakupu 

strijev, nepovratna sredstva od 50-100% 

za investicije in ohranjanje delovnih mest 

na območju Baške grape, -1, -1 

 

Q30 Spol 

 Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

 1 (Moški) 55 35% 49% 49% 

 2 (Ženska) 57 36% 51% 100% 

Veljavni Skupaj 112 71% 100%  

 

  Povprečje 1,5 Std. odklon 0,5 

 

Q31 Starost 

 Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

 1 (Do 18 let) 4 3% 4% 4% 

 2 (Do 27 let) 11 7% 10% 13% 

 3 (Do 49 let) 40 25% 36% 49% 

 4 (Do 64 let) 34 22% 30% 79% 

 5 (Nad 65 let) 23 15% 21% 100% 

Veljavni Skupaj 112 71% 100%  

 

  Povprečje 3,5 Std. odklon 1,0 

 

Q32 Status 

 Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

 1 (Zaposlen/a) 50 32% 45% 45% 

 2 (Samozaposlen/a 

oz. podjetnik/ca) 

9 6% 8% 53% 

 3 (Kmet/ica) 3 2% 3% 55% 

 4 (Študent/ka ali 

dijak/dijakinja) 

10 6% 9% 64% 

 5 (Brezposeln/a) 1 1% 1% 65% 

 6 (Upokojenec/ka) 36 23% 32% 97% 

 7 (Drugo:) 3 2% 3% 100% 

Veljavni Skupaj 112 71% 100%  

 

  Povprečje 3,2 Std. odklon 2,3 

 

Q32_7_text Q32 (Drugo: ) 

 Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

 šolarka 1 1% 33% 33% 

 osnovnošolka 1 1% 33% 67% 
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 zaposlen + sp 1 1% 33% 100% 

Veljavni Skupaj 3 2% 100%  

 

Q34 Če ste zaposleni: Kje je vaše delovno mesto? 

 Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

 1 (V občini Tolmin) 40 25% 62% 62% 

 2 (V občini 

Železniki) 

3 2% 5% 66% 

 3 (V občini Škoflja 

Loka) 

0 0% 0% 66% 

 4 (V občini Idrija) 0 0% 0% 66% 

 5 (V občini Cerkno) 2 1% 3% 69% 

 6 (V občini Kanal) 0 0% 0% 69% 

 7 (V občini Nova 

Gorica) 

6 4% 9% 78% 

 8 (V Ljubljani) 5 3% 8% 86% 

 9 (V Italiji) 1 1% 2% 88% 

 10 (Drugo:) 8 5% 12% 100% 

Veljavni Skupaj 65 41% 100%  

 

  Povprečje 3,5 Std. odklon 3,5 

 

Q34_10_text Q34 (Drugo: ) 

 Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

 kranj 1 1% 33% 33% 

 kranjska gora 1 1% 33% 67% 

 bovec 1 1% 33% 100% 

Veljavni Skupaj 3 2% 100%  

 

Q35 Če ste študent/ka ali dijak/inja: Kje vidite svojo prihodnost po zaključku študija?   

 Podvprašanja Enote Navedbe 

  Frekvence Veljavni % - Veljavni Ustrezni % - Ustrezni Frekvence % 

Q35a V Baški grapi 

bi rad/a 

živel/a 

8 11 73% 157 5% 8 53% 

Q35b V Baški grapi 

bi rad/a 

ustanovil/a 

svoje podjetje 

 11 0% 157 0%  0% 

Q35c V Baški grapi 

ali 

neposredni 

bližini bi rada 

dobila delo 

3 11 27% 157 2% 3 20% 

Q35d Ne bi rad/a 

živel/a in 

delal/a v 

Baški grapi 

2 11 18% 157 1% 2 13% 

Q35e Ne bi rad/a 

živel/a in 

delal/a v 

 11 0% 157 0%  0% 
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občini 

Tolmin 

Q35f Razmišljam o 

preselitvi in 

delu v tujini. 

 11 0% 157 0%  0% 

Q35g Drugo: 2 11 18% 157 1% 2 13% 

 SKUPAJ  11  157  15 100% 

 

Q35g_text Q35 (Drugo: ) 

 Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

 ne vem še. 1 1% 50% 50% 

 v baški grapi bi rad 

živel, a žal to 

verjetno ne bo 

mogoče 

1 1% 50% 100% 

Veljavni Skupaj 2 1% 100%  

 

Q36 Druge misli, ideje in predlogi, pomembni za razvoj območja Baške grape  v prihodnje (max 1000 

znakov) 

 Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

 - 1 1% 4% 4% 

 / 1 1% 4% 7% 

 omogociti mladim 

finančni zagon za 

razvoj turizma 

1 1% 4% 11% 

 skrb za cestno 

infrastrukturo. 

izboljšava javnega 

potniškega prometa. 

1 1% 4% 14% 

 glede na to, da je kar 

nekaj ljudi vprašalo 

kje se izpolni 

anketo, predlagam 

da se naslednjič 

pošlje po hišah 

anketa tudi v 

natisnjeni obliki in 

se da možnosti koga 

pokličejo da jim 

dajo anketo ali kam 

jo dostavijo. mislim, 

da ne smemo biti 

tako togi, saj 

prebivalstvo se res 

stara, ampak imajo 

prav tako možnost 

oddati svoje mnenje, 

kdaj prav pride 

mnenje starejših, saj 

mladi se niti ne ... 

1 1% 4% 18% 

 usmerjanje prometa 

na železnico - 

avtovlaki in potniški 

vlak . kombi prevozi 

1 1% 4% 21% 
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,- turizem brez 

avtomobila. 

pohodništvo , 

kolesarjenje ,vodeni 

ogledi naravnih 

znamenitosti in 

kulturne dediščine . 

lovski turizem 

,glaming. reja 

drobnice. 

 pri marsikaterem 

zbirnem vprašanju 

bi mogli dopuščati 

odgovorov, ne samo 

enega, tako bi prejeli 

večji nabor. glede na 

strategijo občine 

tolmin, da je turizma 

v tej občini preveč, 

bi bilo potrebno bolj 

ciljno targirati \ 

"sive\ " cone, kar 

grapa nedvomno je. 

razumem, da v 

tolminu nočejo 

slišati o kampu, 

glampingih...mogoč

e pa je to rešitev za 

grapo in ... 

1 1% 4% 25% 

 da bi bilo malo več 

zagnanih \ "alenk\ ". 

1 1% 4% 29% 

 usmeritev v butični 

turizem. masovnega 

turizma grapa res, 

res ne prenese. 

hvala. 

1 1% 4% 32% 

 marsikaj bo treba 

sproti resevat 

1 1% 4% 36% 

 ustrajajte na 

začrtanih poteh in 

uklučujte mlade 

1 1% 4% 39% 

 ce se bojo ljudje 

vracali in da bodo 

mlade druzine,je 

prihodnost bsske 

grape drugace jo pa 

ni 

1 1% 4% 43% 

 pri vpeljevanju 

turistične dejavnosti 

prosim tehtajte med 

tem kar dobimo in 

tem kar bomo za to 

plačali. imamo mir, 

ki ga turistično 

preplavljeni kraji v 

sloveniji nimajo. na 

področju turizma naj 

1 1% 4% 46% 
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se selektivno 

podpira tiste, ki 

bodo z malim 

številom gostov 

prinesli veliko 

dodano vrednost. ne 

potrebujemo 

množičnega turizma. 

iz tega naslova ne 

potrebujemo poceni 

kampov, ne velikih 

... 

 čim več sodelovanja 

in čim manj 

razdvajanja. 

1 1% 4% 50% 

 upokojenka 1 1% 4% 54% 

 izdelava guserskih 

zemljevidov z 

označenimi 

pohodniškimi potmi 

in znamenitostmi za 

celotno basko grapo. 

izdelava moderne 

spletne strani baške 

grape, ki bo živela. 

ponudba produktov, 

ki jih je mogoče 

tržiti (parkirišča, 

atraktivne poti do 

naravnih 

znamenitosti, cošd, 

kolesarska steza 

skozi bohinjski 

tunel....) 

1 1% 4% 57% 

 kar na nekaj 

vprašanj žal nisem 

odgovorila, saj 

življenja v baški 

grapi še ne poznam. 

1 1% 4% 61% 

 - z vsemi močmi 

ustaviti izseljevanje, 

privabiti nazaj 

domačine pa tudi 

ambiciozne od 

drugod 

1 1% 4% 64% 

 bolj konkretno 

predstaviti kaj 

pomeni projekt 

goriške vas , ker 

sedaj nastaja vtis , 

da se pod ta projekt 

želi izvesti ohranitev 

sedanjega stanja kar 

pomeni za grapo 

njen dokončen 

propad . v projekt je 

potrebno aktivno 

1 1% 4% 68% 
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vključiti vse ki želijo 

še kaj prispevati za 

razvoj grape , da se 

bo projekt \ "prijel\ " 

sicer bo ostal samo 

na papirju . pokazati 

sedanje ... 

 namesto da se sela 

plane za kolesarske 

steze ipd predlagam 

da se aktivnosti 

usmeri predvsem v 

obnovo osnovne 

infrastrukture glavne 

ceste in železnice. 

namesto kolesarske 

steze skozi predor 

predlagam 

pogostejše takte 

voženj avtovlaka na 

relaciji podbrdo - 

boh. bistrica po 

zgledih iz tujine. 

1 1% 4% 71% 

 mogoče nimam idej, 

ki so vam najbolj po 

godu. verjamem v 

gorniško vas, vendar 

ne v obliki plezanja 

po sarabotu temveč 

po receptu naših 

prednikov, ki so 

naravo prikrojili 

tako, da jim je, kruta 

kot že je v naših 

krajih, čim bolje 

služila. turistično pa 

bomo (vsaj pri 

slovenskem turistu) 

vedno v senci 

bohinja in nekje na 

koncu sveta. to ne 

velja pri tujcih, 

katerim pa je že 

cena tisti ... 

1 1% 4% 75% 

 baško grapo je 

potrebno postaviti 

na turistični 

zemljevid. gostov ne 

rabimo veliko, 

moramo pa se 

potruditi, da gostje, 

ki pridejo, tu 

ostanejo čim dlje, 

zato jim moramo 

tudi kaj ponuditi. 

narediti je potrebno 

par produktov, ki se 

1 1% 4% 79% 
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jih trži (npr. 

sprehajalna pot 

skozi plumf...) in iz 

katerih prihaja 

prihodek, ki se ga 

namenja za 

vzdrževanje in 

razvoj novih 

produktov. urediti je 

treba tudi kako ... 

 podpreti ideje s 

strani 

občine,krajanov in 

države 

1 1% 4% 82% 

 dobre povezave na 

vse tri strani zaradi 

služb. v baški grapi 

naj se razvija zgolj 

družinsko 

podjetništvo in 

manjši obrati. 

1 1% 4% 86% 

 izboljšava cestne 

infrastrukture: 

širitev cestišča oz. 

vsaj obnova asfaltne 

podloge, 

obnova/dodatne 

podpore za predele 

kje vozišče leze / se 

pogreza (grahovo ob 

bači, knežki klanec; 

tik nad železniškim 

tunelom, ...), 

napeljava optičnega 

omrežja, dodatna 

parkirišča (to je 

težava celotne 

tolminske občine, 

sploh za tranzitni 

promet) ... 

1 1% 4% 89% 

 vesel sem, da se je 

pričelo v tej smeri 

nekaj premikat. pred 

cca. 45 leti, sem 

delal elaborat 

oživitve gorskih vasi 

(znojile, stržišče) v 

smislu državnega 

odkupa zapuščenih 

hiš in njihova 

ureditev v 

graparskem stilu, 

ampak na visokem 

nivoju za življenje. 

nastanitev petičnih 

tujcev, lovcev, 

pohodnikov, ribičev, 

1 1% 4% 93% 
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..... pretežno iz zda. 

(sem imel neke 

veze) domačini bi 

bili vodiči, ... 

 druženje,povezovanj

e vseh za skupno 

dobro in zdravo 

življenje 

1 1% 4% 96% 

 preden ste vstopili v 

ta projekt bi morali 

povprasati in 

seznaniti krajane z 

projektom ... 

objavljati kaj je 

sploh interes tega 

projekta. da bi dobili 

odziv vecine ljudi ce 

si sploh zelijo 

turizma in napredka 

... mislim da je ta 

projekt interes neke 

manjse skupine ljudi 

. 

1 1% 4% 100% 

Veljavni Skupaj 28 18% 100%  

   


